
Resumo  

O estudo da transferência de humidade no interior de materiais e elementos de construção reveste-se 

da maior importância para a caracterização do seu comportamento. Nomeadamente, no que se refere 

à durabilidade, à estanquidade, à degradação de aspecto e ao desempenho térmico desses mesmos 

materiais e elementos de construção.  

No presente trabalho analisaram-se os diferentes mecanismos de transporte de humidade em 

paredes de edifícios. Com base na modelização teórica proposta por Luikov-Philip e De Vries, 

desenvolveu-se um programa de cálculo automático que permite prever, por simulação, a variação 

temporal dos perfis de teor de humidade e de temperatura no interior dos elementos de construção, 

em função das condições climáticas interiores e exteriores.  

Criou-se uma base de dados com as características físicas e higrotérmicas de alguns materiais de 

construção, indispensável à simulação numérica do fenómeno de transferência.  

Utilizando o dispositivo de medição de humidades por atenuação de raios gama, instalado no 

Laboratório de Higrotérmica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, pudemos estudar 

experimentalmente o desenvolvimento dos perfis hídricos e analisar a transferência de humidade na 

interface entre camadas para várias configurações de contacto.  

A comparação entre os resultados numéricos e os experimentais permitiu validar qualitativamente o 

programa de cálculo-TRHUMIDADE. As simulações efectuadas forneceram informação importante 

sobre:  

- A influência da radiação solar na secagem das paredes;  

- A influência da humidade na diminuição da resistência térmica;  

- A influência da precipitação e das condensações na humidificação das paredes;  

- A influência da interface na cinética de embebição e secagem de paredes de múltiplas camadas.  

Abstract 

The study of the moisture migration in the inner parts of the materiaIs and construction components is 

of great importance for its behaviour's characterization. Namely, in what concerns its durability, its 

waterproofing, its degrading appearance and its thermal performance.  

In the present study the different mechanisms of moisture transport in the building walls were studied. 

Based on the theory proposed by Luikov-Philip and De Vries, a program of automatic calculus was 

developed, allowing us to foresee, by simulation, the temporal variation of the water content and of the 



temperature profiles in the inner parts of the building components according to the inner and outer 

climate conditions.  

A data base with physical and hygrothermal characteristics of some of the construction materiaIs was 

created, which is indispensable to the numerical simulation of the transfer phenomenon.  

Using a moisture measurement device based on the principIe of attenuation of gamma-ray, installed at 

the hygrothermal laboratory of the FEUP - Engineering Faculty of OPorto's University - we are able to 

test the development of the water content profiles of the buildings walls and the moisture migration in 

the interface between layers for several contact shapes.  

The comparison between the numerical and experimental results allowed us to validate quality wise 

the computer model - TRHUMIDADE.  

The numerical simulations and tests made, gave important information about:  

- The influence of the solar radiation on the walls drying;  

- The influence of moisture in the decreasing of the thermal resistance;  

- The influence of the rain and condensation on the walls moisture;  

- The influence of the interface on the wetting and drying of kinetics of multiple layer walls.  


